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Kitap Güncesi

15. Kitap Günleri

“Şairler en iyi yaşam
koçlarıdır.” -Sinan Sülün
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BÜLTEN EKİBİNDEN

Bugün ekibimiz ile birlikte 15. Kitap günlerinin 3.gününe başladık. Okulumuza güne okuma saati ile

başlandı, tüm öğrenciler ve hatta öğretmenlerimiz  bile sevdikleri kitaplari sabahın huzur, sakinlik ve

sessizliğinde okudular.

Kitaplar ile çevrili huzurlu bir köşesi olmalı insanın; gerçeklikten uzaklaşmak, hayallere dalmak, kendisi

ile başbaşa kalmak ve kimi zaman ise gerçeklerle yüzleşmek için. O huzurlu köşesinde insan, sayfaların

arasında ruhunu aradıkça umduğundan da fazlasını bulur. Bazen aradıkların değil de onu ararken yolda

rastladıkların ve eksik parçanın o olduğunu bulduğunda fark ettiklerin tatmin eder. Eksiklerini

tamamladıkça, fazlalıklarından arındıkça, kendine bir şeyler kattıkça ruhun beslenir ve huzuru kalbinin

raflarına eklersin. Okudukça, başkasının zihninden dökülen cümlelere, eserin kaleme alınış şekline ve

kalbinde taşıdığı gerçeklere göz gezdirdikçe; okur'un düşüncelerine bağlanmış zincirleri kırar, zihnini

yeniden şekillendirir ve yenilerini inşa etmesinde yol gösterir.

Günün ilerleyen saatlerinde atölyelerimiz, söyleşilerimiz gerçekleşti. Tolga Gümüşay’dan Sinan Sülün’e,

Neslihan Önderoğlu’ndan Ahmet Ünver’e birçok yazar ile tanıştık. Hepsi bize farklı bilgiler, farklı bakış

açıları kazandırdı.  Koridorlarda dolaştık, ellerimizde kitaplar akıllarımızda yepyeni fikirler… sayfaların

arasında kaybolduk ve yeniden bulunduk. Rafları süsleyen kitapların ardındaki beyinleri tanımak, o

kitapları kaleme almaktaki amaçlarını öğrenmek ve hatta onların yazar olma yoluna girme hikayelerini

dinlemek bu serüveni daha iyi anlamamızı, kafamızda canlandırmamızı ve ilham almamızı sağladı.

Konuk ettiğimiz yazarlarımıza aklımıza takılan soruları sorabilme fırsatını elde etmek, onların ise

cevaplarıyla bizleri aydınlatma istekleri biz öğrencilerin heveslerini, öğrenme açlığını arttırdı. Bizler

hevesli, öğrenmeye aç ve gelişmeye açık, TED’li genç beyinleriz ve Kitap Haftamızın 3. Gününden

kendimize alabildiklerimizi alıp, huzur köşemize ekledik…

11C Zeynep Deniz Tunç
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Konuğumuz: Hakan Bıçakçı

Hakan Bıçakçı, 1978 senesinde İstanbul’da doğdu. Üniversiteye kadar İstanbul’da yaşamını sürdürdü.

Daha sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünü kazanıp Ankara’ya gitti. Mezuniyetinin ardından

İstanbul’da, 2002 yılında ilk kitabını çıkardı. Bu tarihten beri pek çok eser hayata geçiren yazar, gazete ve

dergilerde de yer aldı.

Bıçakçı, Doğa Tarihi’ni kaleme alırken distopik bir dünya yaratmak istediğini, sosyal medyanın insanlar

üzerindeki etkilerinden de esinlenerek Doğa karakterinin kendisiyle çelişkilerini ele aldığını dile getirdi.

Pandeminin ilk aylarının onun için verimsiz geçtiğini söyleyen Bıçakçı, ilerleyen süreçte kendiyle baş

başa kalıp hayatı sorgulama imkanı bulduğunu, devamında ise yeni öyküleri ve kitapları üzerinde

çalıştığını da bizimle paylaştı. Bizde çalışmaları sırasında onu pek çok yazardan ayıran özelliği, yazarken

kendi deyimiyle ‘‘duygulardan ziyade fikirleri ön planda tutan’’ biri olması.

10. sınıf öğrencilerimiz, değerli misafirimize “Doğa Tarihi”nin ana karakteri Doğa ve Kafka’nın

“Dönüşüm”ündeki Gregor Samsa arasında kurguladıkları mektuplaşmaları okudular. Ardından Doğa ve

Gregor Samsa’yı karşılaştıran yazarımız, yabancılaşma ve robotlaşmaya da değindi. Bıçakçı’nın üzerinde

durduğu bir diğer dikkat çekici nokta da insanların Doğa karakterini muhtemelen toplumda kabul

görmeyen kişilik özellikleri sebebiyle kendilerine benzetmemeleri, ancak başkalarıyla arasında

benzerlikler kurmalarıydı.

Bıçakçı’ya bizimle paylaştığı engin deneyimleri ve keyifli sohbeti için çok teşekkür ederiz.

Duru Dereli 10-A, Burcu Birler 10-A
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Kitap Günlerinden Kareler
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NESLİHAN ÖNDEROĞLU İLE GELİŞİM
İstanbul’da doğan ve  çocuk kitapları yazarı olan Neslihan Önderoğlu ayrıca “Sarnıç” dergisinin editörü
ve yazarıdır. Öyküleri birçok sayıda dergide yayımlanarak yoğun ilgi gördü. Yayınlanan ilk öykü kitabı
"İçeri Girmez miydiniz?’ ile Haldun Taner Öykü Ödülü'nü kazanarak başarı kaynağı oldu. 2018 yılında
“Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino” adlı romanlarını yayınladı.

Okulumuzda bu sene hazırlık sınıflarımızın okuduğu “Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino” kitabının
yazarı olan Neslihan Önderoğlu, bu sene 15. Kitap Günleri için konuğumuz oldu.

Okumanın yazmaktan daha önemli olduğunu düşünen yazarımız okumayı ne kadar sevdiğinden ve değer
verdiğinden bahsetti. “Okumazsam kendimi eksik hissediyorum.” cümlesi ile de bunu destekledi. Onu
okumaya başlatan kitaplarını kütüphanesinden bizlerle paylaştı. Okumayı ve yazmayı çok seven
yazarımız film izlemekten de ne kadar zevk aldığını, hayatının ve onun edebiyatının önemli bir parçası
olduğundan bahsetti.

Filmleri “Film izlemek başka dünyalara yapılan bedava bir yolculuktur.” şeklinde tanımladı. Yazarımız
“Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino”da da örneğini gördüğümüz gibi kitaplarında filmlerden
yararlanmaktadır. Bugün bu konu hakkında hazırlık sınıflarımıza film önerilerinde bulundu. Kitapların
filmlerinin çekilmesini “Benim için kitaptan sinemaya uyarlanan bütün filmler hayal kırıklığıdır.”
cümleleri ile ifade etti.

Kitap okumanın şu anki çağda gençlere sıkıcı geldiğinden bahsederek öğrencilerimize sıkılmadan okumak
hakkında tüyolar verdi. Yazılarında günlük hayatından kesitlere yer verdiğinden bahsetti. Hatta yazarımız
“Sen Ne İstersen” kitabında, kızının lisede yaşadığı bir olayı konu almıştır. Önderoğlu, çocuklarının ona
çocukluk ve ergenlik dönemindeki gençlerin ruh halini anlamasında ve bununla ilgili yazılar yazmasında
çok yardımcı olduğundan bahsetti. Şu anda bir roman üzerinde çalıştığını bizlerle paylaştı. Kitap yazmak
isteyenler için “Kitap yazmak isteyen birçok eseri okumalı bunun formülü budur.” sözleri ile yazar olmak
konusunda öğrencilerimize tavsiye verdi. Öğrencilerimiz okudukları ve sınıfta da tartıştıkları kitabın
yazarı ile etkili ve eğlenceli bir söyleşide bulundular.

Mutlu Kartal 9-D, Ada Asya Koçak 9-D
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Tolga Gümüşay Ve Yaşam
Tolga Gümüşay, 2011 yılında yazmaya bir süre ara verdi ve kendini sokaklara attı. Ardından kendisini bu
sokaklarda ona ilginç gelen her şeyi, tarih eserlerini, sokaklarda dolaşan insanları, manzaraları ve bunlar

gibi daha birçok görünümlerin farklı açılardan fotoğraflarını çekerken; insanların yüzündeki ifadeleri
gördüğü zaman ortaya çıkan güçlü duygularından bahsetti.

Bu fotoğrafların insanlar tarafından fark edilmesi ve beğenilmesi sonucunda “ Genç Kareli Öyküler” adlı
kitabı ortaya çıktı. Bu yıl 8. sınıflar olarak yazarımızın bu güzel eserini okuduk. İçindeki her fotoğrafın

ayrı bir öyküsü olan “Genç Kareli Öyküler”, dikkat çekici içeriğiyle hepimizin ilgisini çekti.

Tolga Gümüşay ve 8. sınıf öğrencilerimiz “Genç Kareli Öyküler” adlı eser hakkında, çok bilgilendirici ve
keyifli bir söyleşi yaptılar. Söyleşi , öncelikle misafirimizin yazıya başlama serüvenini anlatması ile

başladı. Tolga Gümüşay, yazı yazma serüvenine, ilk defa duygu ve düşüncelerini ifade etmesinin istendiği
bir kompozisyon sınavı ile başladığını anlattı. Değerli misafirimiz, bu sınavda, yazmanın büyüsünü

keşfetmiş.

Misafirimiz, daha sonra, ilkokuldaki kitapçıya gitme ritüelinden, kitaplara, kokularına ve kapaklarına
duyduğu sevgiden bahsetti. Tolga Gümüşay, “Yazar olmak vazgeçmemekle ilgili bir şey” cümlesi ile

yazar olmanın kendisi için ne ifade ettiğinden bahsetti. Tolga Gümüşay, yazar olma ünvanına alışmanın
çok zor bir süreç olduğunu fakat, zaman geçtikçe alışılmasının kolay olduğunu belirtti. Öğrencilerimiz
yazarımızla birlikte öykü ve roman yazmanın farklılıklarından bahsettiler. Tolga Gümüşay’a göre, öykü
yazmak roman yazmaya göre daha zevkli ve daha hızlı. Fakat roman yazmanın daha fazla araştırma ve

zaman gerektirdiğini öğrencilerimize açıkladı.

Son romanını daha yeni bitiren Tolga Gümüşay, “Sanki bir arkadaşımı kaybettim.” ifadesiyle yazdığı
romanlara olan bağlılığını belirtti. Söyleşide öğrencilerimiz yazarımıza, Z kuşağı hakkında neler
düşündüğünü sordular. Bu soruya karşılık olarak yazarımız, “Yanlış başlangıçlar çok fazla gencin

kitaplardan soğumasına neden oluyor.” diyerek ebeveynler arasında sıkça sorulan “Z kuşağı niye bu kadar
az kitap okuyor?” sorusuna da yanıt bulmuştur. Bu ifade sonrasında misafirimiz, Z kuşağının çok daha

özgür ve yokluktan gelmeyen bir kuşak olduğunu söyledi. Gümüşay, Z kuşağını rasyonel açıklayabilecek
bir akılla ve kendine has bir görüş oluşturabilecek bir açıyla görüyor.

Bu sene de TED İstanbul Koleji’nde gerçekleştirilen kitap günlerine katılarak bizlerin kitap okumaya
karşı bakış açısını değiştiren Tolga Gümüşay, öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevap verdi ve

onların okuma serüvenine bir ışık tuttu.

Öykü Yıkıcı 8D / Burcu Birler 10A / Azra Özdal 9E
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Ece Nur Ateş

Endişe Ağacı atölyesinde 15. Kitap Günlerinde yer alan Ece Nur Ateş, Beykent Üniversitesi

Oyunculuk ve Sinema-TV Bölümünden mezundur. Sivil toplum kuruluşlarında çocuklar için

bilinçlendirme tiyatroları yazmış ve yönetmiş, hem çocuklar hem de yetişkinler için sosyal

sorumluluk projeleri oluşturmuştur. Aynı zamanda çocuklar ve aileler için yoga eğitimi de

yapmış olan Ateş, hayatını çocuklar için atölyeler ve projeler yapmaya adamıştır. 15. Kitap

Günlerinde gerçekleşecek olan Endişe Ağacı atölyesinde de çocukların yaratıcı okuma yeteneğini

geliştirmeyi amaçlamıştır. Yaratıcı okuma, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve okuma

sürecindeki deneyimi de yeni bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan bir aktivitedir. Bu

atölyeye ise 5. sınıf öğrencilerimizden bazıları yaratıcı okuma kabiliyetlerini güçlendirmek

amacıyla katılmıştır.

Bu atölyede Ateş, çocuklara kitap aracılığıyla belli endişelerin her bireyde farklı etkiler

bıraktığından bahsetmiş, bundan dolayı da herkesin kitabı farklı bir şekilde algıladığından söz

etmiştir. Endişe Ağacı kitabında ise ana karakter olan Juliet’in endişeleri bir ağaç üzerinde

çeşitli hayvanlar olarak barınmıştır. Arkadaşlıktan hastalığa kadar her endişe farklı hayvanlar

tarafından sembolize edilmiştir. Ardından Ateş çocuklarla interaktif etkinlikler aracılığıyla vücut

diliyle duygularını ve endişelerini göstermelerini söylemiş, böylece herkesin farklı duyguları ve

düşünceleri olduğunu açıklamıştır. Aynı zamanda bu etkinlikle ise zihinde olan endişelerin

bedene nasıl yansıdığını göstermiştir. Sonra kitaptaki ağaçtan yola çıkarak bir ağacın

endişelerinin ne olduğunu sorgulatmıştır. Böylece herkesin, bir ağacın bile, bambaşka endişeleri

olabileceğini göstermiştir. Öğrencilere bir ağaç şeklini almalarını söyleyip onlara yoga yaptırmış

ve kendilerini bu ağacın yerine koymalarını istemiştir. Son olarak da ağaca endişelerini

asmalarını, onları bırakmalarını ve rahatlamalarını söylemiştir. “Endişe, küçücük bir şeye

kocaman bir gölge verir.” diyerek her ne kadar herkesin kaygıları olsa bile bu endişelerin onları

kaplamasına izin vermemelerini öğretmiştir. Kaygı olmayan durumlarda bile boşu boşuna

endişelenmenin anı yaşamımızı olumsuz etkilediğini açıklamıştır.

-Gamze Yüncüoğlu 10-A, Duru Dereli 10-A
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Ahmet Ünver
1955’te Elazığ’da doğan Ahmet Ünver; gazetecilik, araştırmacılık, sanat eleştirmenliği, halkla ilişkiler

uzmanlığı ve reklamcılık yaptı. Birçok yayında, gazetede ve dergide sürekli muhtelif yazılar yazdı.
İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye pek çok kitap ve ansiklopedi bölümleri çevirdi.

Çevirileri bir çok dergide piyasaya çıkan Ünver, eşiyle beraber İstanbul’da hayatını sürdürüyor. TED
İstanbul Kolejinde bu sene 5. Sınıflarımızın okuduğu “Ege Kıyılarından Eski Zaman Masalları” kitabının

yazarı olan Ahmet Ünver, bu sene 15. Kitap Günleri için konuğumuz oldu.

Ahmet Ünver konuşmasına kısa bir aradan sonra tekrar okulumuzla beraber olmasının ne kadar mutluluk
verici olduğunu söyleyerek başladı. Ardından 5. Sınıf öğrencilerimize sunum yaparak konuşmasına

devam eden Ahmet Ünver, efsaneler hakkında “Eskiden doğru sandığımız şeyler, yanlış çıkınca efsane
olur!” sözlerini sarf etti. Öğrencilere hayattan birçok efsane gösteren Ünver, aslında doğru sandığımız

çoğu şeyin sadece bir efsaneden ibaret olduğunu belirtti. Ünver, biz öğrencilere “Bu Ülke Kimin?”
sorusunu sorarak söyleşiye devam etti ve öğrencilerin bu soruya “Bizim!” cevabını vermesinin ne kadar
mutluluk verici olduğunu söyledi. Ahmet Ünver, kendisinin bu yurt bizimdir diyenlereden olduğunu ve
her zaman bu yolu savunacağını söyleyerek biz gençlere de ülkemize sahip çıkmamızın ne kadar önemli

olduğunu anlattı.

Ahmet Ünver’in bahsettiği diğer bir konu ülkemizdeki eski eserlerin nasıl diğer ülkeler tarafından
kaçırıldığı oldu. Bu eserlere bir örnek olarak Zeus Sunağı’nı gösteren Ünver, eserlerin çalınma sebebinin

Osmanlı’nın hazırladığı nizamnamedeki yanlış politikalar olduğunu söyledi. O zamanki yöneticilere böyle
bir şeye izin verildiği için sitem eden Ünver, kültürümüzün bazı yapı taşlarının da elimizden alındığını

ifade etti. Ülkemizde tarihi eserlerin yeterince korunup değer görmediğini belirten Ünver; bunların
yapılabilmesi için bilinç, alanında uzman insan kadrosu ve yeterli fonun gerektiğini söyledi.

Ünver, kendisinden mitolojiyi bir kelimeyle anlatmasını isteyen öğrencimize “efsane” cevabını verdi.

Yazarımıza aramıza katıldığı ve kıymetli bilgilerini paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

(Arda TURGUT 9-A, Nil CENGİZ 9-B)
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Cenk Gündoğdu
Bugün, 15. Kitap Günleri'nin üçüncü gününde, Cenk Gündoğdu da aramızdaydı. Gündoğdu,
1976 senesinde Ankara’da doğdu. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü,

Dramatik Yazarlık ve Dramaturji Anasanat Dalından mezun. Şiir, nesir ve söyleşileri çeşitli dergi
ve kitaplarda yayımlandı. 2001 senesinde "Üç Nokta" edebiyat dergisini kurdu, halen de

editörlüğünü sürdürüyor. Çeşitli üniversite ve dengi kurumlarda tiyatro bölümünde öğretim
görevlisi. 2013 yılında altıncısı verilen Metin Altıok Ödülü'ne "Issız" kitabıyla layık görüldü.

Ödül jürisi, Cenk Gündoğdu'nun "Issız" kitabına verdiği ödülün öne sürülen sebebi olarak:
“Güncelliğini yitirmeyen ve yaşadığımız çağda derin izler bırakan evrensel bir gerçekliğin,

savaşın, alışıldık cenk şiiri kalıplarının haricinde kalarak, şaşırtıcı inceliklerle iyi yazılabileceğini
gösterdiği, sosyalist şiir sayfalarına ustalıkla katmış olduğu dizelerde, insana dair büyük bir
ıstırabı trajik ve hemen hemen görsel bir kurguyla verirken zulmü, kıyımı ve acıları, yoğun

duygularıyla şiir diline geçirmekteki başarısı için" uygun görüldüğünü belirtti.

Cenk Gündoğdu, atölyesinde önce öğrencilere 'Bu Çağ' adlı edebiyat dergisini dağıttı ve edebiyat
dergileri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Sonrasında şairlerden bahsetti ve kendi bakış açısını
anlattı. Nazım Hikmet ve Orhan Veli hakkında konuştu, öğrencilerimize "Şiir reddetmekle ve
terk etmekle başlar." dedi ve bu cümleyi temel alarak kısaca 2000'li yıllara kadar şiirin aldığı

yoldan bahsetti. Garipçilerin edebiyatımıza ve dilimize olan etkisinin ne kadar değerli olduğuna
dair kısa bir konuşma yaptı "Günümüz şiirinin temeli bir garipler, iki Nazım Hikmet." dedi, bu

sözü bizlere edebiyatın, yıllar geçse bile asla yıkılmayan temellerini hatırlattı. Türk şiirinin
cevherleri diyebileceğimiz şairleri öğrencilerimize kendi görüşlerini de katarak anlattı. Aynı

zamanda öğrencilerimize bir anektodla birlikte şairlerin dünyasını açıklamaya çalıştı. Her şairin
bir kalıbı olmadığını ve bunun şiirin gelişmesi için önemli olduğunu söyledi.

Ardından ise öğrencilerimizin çok keyif aldığı metafor bulma etkinliğine başladı. Öğrencilerimiz
yoğun bir beyin fırtınası üzerine Cenk Gündoğdu ile ortaya bir şiir çıkardı, bunu yaparken de çok
eğlendiler. Cenk Gündoğdu'ya kitap günlerinde bize katıldığı için teşekkür ediyor, kendisini bir

kere daha aramızda görmeyi büyük bir hevesle bekliyoruz.
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Sinan Sülün İle Söyleşi
“Benim karahindiba çiçeklerine yaptığım gibi Tanrı da bizim üzerimize nefesini üflemiş, hepimizi

bambaşka yerlere, bambaşka hayatlara savurmuştu.”
-Sinan Sülün, Karahindiba

1980, İstanbul doğumlu Sinan Sülün’ün ilk kitabı ‘‘Karahindiba’’ 2011 yılında yayımlandı. Kitapta yer
alan aynı isimli öykü 2014 yılında Mask-Kara Tiyatrosu tarafından oyunlaştırılarak, sahneye taşındı. 2015
yılının Aralık ayında İletişim Yayınları tarafından “Kırlangıç Dönümü” adlı romanı yayımlandı. 2020
yılında ise eski zamanların hikâye anlatıcılığı geleneğini farklı ve yepyeni bir anlatım dili ile yaşatan
“Fazlalıklar” adlı kitabı okurları ile buluştu.

Bu sene 11. sınıflar olarak Seçmeli Edebiyat dersinde ‘’Karahindiba’’ adlı kitabını okuduğumuz Sinan
Sülün ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Pandeminin yazarların ele aldığı konuları bir hayli
etkilemiş olmasını beklerken, kendisinin bize bu konuda verdiği cevap ile evden çalışmanın etkilerine dair
yeni bir bakış açısı edindik. Sülün, hayatının zaten karantinada olduğunu gibi çoğunlukla evde geçtiğini,
pandeminin günlük rutininde büyük bir değişiklik yaratmadığını, hatta zaman zaman fayda bile
sağladığını paylaştı bizimle. Örneğin kendisi en yeni kitabı olan “Fazlalıklar”ı bu süreçte yazmış.

Sülün, yazarlık kadar hikaye anlatıcılığı üzerinde de yoğunlaştığından bahsetti. Kurumsal ve bireysel
ortamlarda eğitimler vermekteki amacının günlük hayatımızda eksikliğini fazlasıyla gözlemlediği
‘’hikayeleştirme’’ kavramını daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi. Bu sırada kitabına adını
verdiği ‘’Karahindiba’’ bitkisinin de hikayenin içindeki sembolik anlamını şöyle açıkladı: ‘‘Bu bitkiyi
herkes bilse de, adının karahindiba olduğunu bilen çok azdır. Ben de bilmiyordum. Adını sonradan
öğrendim ve Adnan Çubuk'un kişiliğini en iyi anlatan sembolün bu olduğuna karar verdim. Biz hep
başkalarının rüzgarına maruz kalıyoruz. Birisi üflüyor ve biz dağılıyoruz, uçuyoruz, bir yere konuyoruz
ve yeniden bir çiçek oluyoruz.’’

Değerli Yazar Sinan Sülün’ün dinç ve cana yakın kişiliği sayesinde, kahkahalar eşliğinde
gerçekleştirdiğimiz söyleşi için kendisine çok teşekkür ediyor, size de kendisinin bugünkü sayımızda yer
verdiğimiz tavsiyelerine göz atmanızı öneriyoruz.

Sinan Sülün’den bize okuma önerileri: Robert Frost’un “Gidilmeyen Yol” şiiri, Portia Nelson’un “Beş
Kısa Bölümde Otobiyografi”si.

-Lara Öge 12A, Leyla Kaptanoğlu 11C
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Karikatürler…..

BİLİYOR MUYDUNUZ?
VİCTOR HUGO

Sefiller’in yazarı Victor Hugo. Vücudu diri kalsın diye her sabah buz gibi suyla duş alan Hugo, aynı
zamanda sesi güzel olsun diye çiğ yumurta yermiş. Her zaman bakımlı, temiz ve şık görünen Hugo

insanların onu daima beğenmesini istermiş.

BALZAC

Vadideki Zambak kitabını kaleme alan, Fransız yazar Honoré de Balzac tam bir kahve bağımlısıymış. O
muhteşem eserleri yazarken haddinden fazla kahve tüketiyormuş. Günde 50 fincan kahve içen Balzac

kahve yapmaya zamanı olmadığında veya yapacak birisi yokken kahve çekirdeklerini çiğnermiş.
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ENGLISH CORNER- FROM THE EDITOR ONLY
O me! O life!
Oh me! Oh life! of the questions of these recurring,
Of the endless trains of the faithless, of cities fill’d with the foolish,
Of myself forever reproaching myself, (for who more foolish than I, and who more faithless?)
Of eyes that vainly crave the light, of the objects mean, of the struggle ever renew’d,
Of the poor results of all, of the plodding and sordid crowds I see around me,
Of the empty and useless years of the rest, with the rest me intertwined,
The question, O me! so sad, recurring—What good amid these, O me, O life?

Answer.
That you are here—that life exists and identity,
That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.
By Walt Whitman

As a teenager in the 21st Century where most of my peers struggle to find their purpose in life,
this poem has been my way of escaping from this questionable world.  It is a clear representation
of wasting your time trying to make things that are not nearly possible, just to feel fulfilled. This
dream of knowing why you exist, and what you must do to earn your life is a tricky way of living
your own experience. There are two ways to deal with this substantial problem; you can choose
to waste your years trying to find what you are looking for without knowing it, or you can
choose to say that:
“That you are here—that life exists and identity, That the powerful play goes on, and you may
contribute a verse.”
This means that if you are here now, this is your sole purpose. The catch is to be able to do
something remarkable in your own chapter. It is not certain if there’ll be another lifetime and you
must gamble if the opportunity arises.
To put in other words, your expectations will not always be your reality and that’s why Withman
also says that everyone is foolish and faithless around him. Coping with this challenge has two
ways and choosing how unwise you are is up to your own vote.

All things considered, since the poet doesn’t suggest any solutions neither this piece will,
although it doesn’t hurt to say it is desired one should stop sometimes and realize what they are
contributing to the world.

-By Editor Naz Ayşe Ceylan 11C
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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNÜ

● 08.15- 08.35 Okuma Saati
● 10.05- 11.30 Murat Yalçın (8-9.Sınıflar)
● 10.05- 11.30 Sevim Ak (6.Sınıflar)
● 10.05- 11.30 Işık Öğütçü (10.Sınıflar)
● 10.55- 12.20 Kıvanç Koçak (Hazırlık Sınıfları)
● 10.55- 12.20 Ayşe Kulin (Lise)
● 14.30- 15.55 Sima Özkan (4-5.Sınıflar)
● 14.30- 15.55 Müzayede Başlıyor! (Lise)

Düzenleme ve Tasarım: Arda Ayas
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